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№
п/п Найменування послуг Одиниця

вимірювання

Сума без ПДВ 
(грн.) (без 

вартості 
матеріалів)

Сума з ПДВ 
(грн.) (без 

вартості 
матеріалів)

1 Медичне обслуговування спортивних змагань, 
масових культурних та громадських заходів
тощо:
- вимірювання АТ (артеріального тиску) одне дослідження 8,44 10,13
- вимірювання пульсу одне дослідження 6,40 7,68
- внутрішньом'язові ін'єкції одна ін'єкція 14,77 17,72
- внутрішньовенні ін'єкції одна ін'єкція 18,87 22,64
- огляд лікаря загальної практики-сімейного лікаря та 

сестри медичної один огляд 51,88 62,26

- огляд сестри медичної один огляд 24,51 29,41

2 Медичне обслуговування спортивних змагань, 
масових культурних та громадських заходів
присутність при змаганні лікаря загальної практики 
сімейного лікаря одна година 136,79 164,15

присутність при змаганні сестри медичної- загальної 
практики сімейної медицини одна година 122,64 147,17

3
Діагностичні та консультативні послуги за 
зверненням громадян, що надаються без 
направлення лікаря
- ФПГ (по показникам) одне дослідження 29,85 -

-Э КГ одне дослідження 38,30 -
- ФЗД (функція зовнішнього дихання) одне дослідження 27,35 -

- аналіз крові на глюкозу (глюкометром) один аналіз 11,39 -

- консультативні послуги лікаря загальної практики- 
сімейного лікаря одна консультація 54,72 -

4 Медична допомога хворим на дому
- внутрішньом'язові ін'єкції одна ін'єкція 10,23 -

- внутрішньовенні ін'єкції одна ін'єкція 14,33 -

- підшкірні ін'єкції одна ін'єкція 10,23 -

- огляд лікаря загальної практики-сімейного лікаря один огляд 45,65 -

Проїзд до хворого
- лікар 10 хвилин 22.82 -

- сестра медична 10 хвилин 20,45 -



5

Проведення проф ілактичних щеплень особам, які 
від 'їжджають за кордон за викликом, для 
оздоровлення в зарубіжних л ікувальних або 
санаторних закладах, у туристичні подорожі тощо за 
власним бажанням або на вимогу сторони, що 
запрошує.

одне щепленя 33,04 39,65

6
Проведення проф ілактичних щеплень усім особам, 
які бажають їх зробити поза схемами календаря 
проф ілактичних щеплень в Україні.

одне щепленя 33,04 -

7

Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням 
телемедицини, за договорами із суб'єктами 
господарювання, страховими організаціями (в тому 
числі з Фондом соціального страхування України).

одна консультація 54,72 -

8

Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням 
телемедицини, іноземних громадян, які тимчасово 
перебувають на території України, в тому числі за 
договорами страхування.

одна консультація 54.72 -

9 Видача копії медичної довідки. одна довідка 12,53 -

10
Медичний огляд водіїв транспортних засобів Наказ 
№ 65/80 від 31.01.2013р.

Передрейсовий або післярейсовий медичний огляд один огляд 13,48 -


